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MONTEBELO VISTA ALEGRE ÍLHAVO HOTEL  

COM PROGRAMA ESPECIAL DIA DOS NAMORADOS 

 

O Montebelo Vista Alegre Ílhavo Hotel assinala o Dia dos Namorados com um 

programa especial para tornar inesquecível a escapadinha romântica de celebração de 

S. Valentim.  

Com a magia assegurada pelo Lugar da Vista Alegre, a emblemática unidade cinco 

estrelas da cadeia Montebelo Hotels & Resorts sugere um pacote de uma noite de 

alojamento para duas pessoas, que inclui tratamento vip romântico à chegada, jantar 

para duas pessoas com menu especial e uma surpresa da marca Vista Alegre.  

O menu especial, servido em loiça Vista Alegre e com bebidas incluídas, convida a 

degustar os sabores da região com um prato dedicado aos aromas do mar e outra às 

texturas da terra. Uma sobremesa, especialmente preparada para a ocasião, encerra 

com chave de ouro a degustação daquela que é considerada a noite mais romântica do 

ano.  

O programa de alojamento está disponível a partir de 235€, em quarto duplo com vista 

para a Capela Nossa Senhora da Penha de França, mas pode ser vivido a dois em 

qualquer uma das tipologias do Montebelo Vista Alegre Ílhavo Hotel. O hotel acaba de 

requalificar o icónico Bairro da Vista Alegre, que agora apresenta novos apartamentos 

com tipologias de T1, T2 e T4, studios, quartos superiores e suítes, oferecendo uma 

nova experiência de alojamento como complemento às tipologias de quartos e suítes 

tradicionais, distribuídas pelo Palácio da Vista Alegre - antiga residência da família 

fundadora da fábrica -, na designada Ala Nova (corpo principal do hotel), ou na Casa 

dos Mestres Pintores, onde residiu, por exemplo, o primeiro pintor da Vista Alegre, o 

francês Victor Rousseau. 

Paralelamente, a marca Montebelo Hotels & Resorts aproveita o mês de fevereiro para 

festejar o romance, propondo, até dia 14 de fevereiro, desconto de 20% sobre todas as 

estadias e pacotes Best Of, para quem procura escapadelas românticas, sejam elas 

ligadas a spa e bem-estar, gastronomia ou desporto. 

 

Para mais informações e reservas (+351) 232 420 000 ou 

reservasmontebelo@montebelohotels.com. 
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Enjoy the Best, a nova assinatura da marca, reforça o compromisso da Montebelo Hotels & Resorts de 

proporcionar a todos os seus hóspedes o melhor de cada região e destino, para que possam desfrutar da 

melhor forma, seja em viagens de lazer, negócios ou celebrações muito especiais, quer em Portugal, quer 

em Moçambique. 

Sobre a Montebelo Hotels & Resorts: 

Com 13 empreendimentos em Portugal e Moçambique, a Montebelo Hotels & Resorts conta com uma 

história de quase 25 anos na hotelaria portuguesa. 

Parte integrante do Grupo Visabeira, a Montebelo Hotels & Resorts junta-se a um portefólio de marcas 

como a Vista Alegre, a Bordallo Pinheiro, o Palácio do Gelo Shopping, entre outras. 


